Obchodné podmienky pre Akciu
„BACK TO SCHOOL“
Tieto Obchodné podmienky upravujú pravidlá pre predajnú akciu „BACK TO SCHOOL“ (ďalej
„Akcia") realizovanej v kamenných predajniach Sizeer na územní Slovenskej republiky, ktorých
zoznam je dostupný na adrese https://sizeer.sk/predajne (ďalej „Predajne") a taktiež v aplikácii
určenej pre klientov Organizátora. Aplikácia je distribuovaná pod názvom SizeerApp (ďalej „Mobilná
aplikácia“ alebo „Aplikácia“) a Všeobecné obchodné podmienky používania Aplikácie sú k dispozícii
na https://sizeer.sk/podmienky-predajnych-akcii, ako aj v Internetovom obchode https://sizeer.sk/
(ďalej „Internetový Obchod").

1. Kto jest Organizátorom Akcie?
Organizátorom Akcie je Marketing Investment Group s.r.o., so sídlom Michalská 7,
Bratislava 811 01, Slovenská republika, IČO: 47 652 454, zápis:

Obchodný register

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 96891/B Bratislava 811 01.

2. Aké sú pravidlá Akcie?
Každý používateľ Mobilnej aplikácie, ktorý v období trvania Akcie vykoná nákup tovaru v
hodnote minimálne 55 EUR ("Akciová transakcia"), získa dva zľavové kupóny v spoločnej
hodnote 30 EUR ("Kupóny SizeerClubu") na využitie pri ďalších nákupoch. Podmienkou účasti
na Akcii je predchádzajúce oskenovanie virtuálnej karty člena SizeerClubu pomocou Mobilnej
aplikácie (v prípade nákupu v Predajni) alebo nákup produktov s použitím Mobilnej aplikácie
v Internetovom obchode (zakaždým po predošlom prihlásení do účtu SizeerClubu
fungujúceho ako súčasť vernostného programu, ktorého podmienky sú dostupné na adrese:
https://sizeer.sk/podmienky-predajnych-akcii, ďalej "Online nákup"). Kupóny SizeerClubu
budú mať formát elektronického kódu a budú Zákazníkovi sprístupnené v Mobilnej aplikácii
po splnení podmienok účasti na Akcii. Kupóny SizeerClubu sprístupnené v súlade s
transakciou, ktorá spĺňa podmienky Akcie, budú v súvislosti s touto transakciou odovzdané
len raz. To znamená, že z nákupu produktov v hodnote predstavujúcej niekoľkonásobok
sumy 55 EUR v rámci tej istej transakcie nebude vyplývať nárok na získanie väčšieho počtu
Kupónov SizeerClubu. Akcia platí na produkty dostupné v Mobilnej aplikácii, Internetovom
obchode a jednotlivých Predajniach.

3. Aké je obdobie trvania Akcie?
A) Obdobie vydávania Kupónov SizeerClubu:
od 00:00 hod. dňa 12. augusta 2021 do 23:59 hod. dňa 12. septembra 2021 pri online
nákupe a dňa 12. augusta 2021 do 12. septembra 2021, v prípade nákupu v Predajniach
(počas otváracích hodín);
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B) Obdobie uplatnenia Kupónov SizeerClubu:
od 00:00 hod. dňa 12. augusta 2021 do 23:59 hod. dňa 31. októbra 2021 pri online
nákupe a od dňa 12. augusta 2021 do 31. októbra 2021, v prípade nákupu v Predajniach
(počas otváracích hodín)

4.

Ako budú Kupóny SizeerClubu fungovať?
Kupóny SizeerClubu majú hodnotu 20 EUR a 10 EUR. V období realizácie Kupónov
SizeerClubu, kupón v hodnote 20 EUR bude môcť byť uplatnený pri transakcii na sumu
minimálne 100 EUR, a kupón v hodnote 10 EUR pri transakcii v výške minimálne 65 EUR, s
predpokladom, že Zákazník môže Kupón SizeerClubu využiť len vtedy, keď medzi
nakupovanými produktami nie sú špeciálne výrobky (zoznam špeciálnych produktov je
dostupný na adrese: https://sizeer.sk/excluded-products). Uplatnenie Kupónu SizeerClubu
znamená, že konečná cena nakúpeného tovaru bude znížená o sumu zodpovedajúcu
hodnote kupónu. Kupóny SizeerClubu sú jednorazové, nie je možné uplatniť oba naraz v tej
istej transakcii, a po použití stratia svoju platnosť. Kupóny SizeerClubu sú platné od dňa ich
vydania až do dňa 31. 10. 2021 a nepodliehajú výmene za hotovosť. Uplatnenie kupónu je
možné hneď po jeho získaní, počínajúc prvým dňom Obdobia realizácie Kupónov SizeerClubu
po výbere možnosti "AKTIVOVAŤ" v Mobilnej aplikácii. Zľava vyplývajúca z uplatnenia Kupónu
SizeerClubu sa nespája s inými zľavami, ktoré Organizátor poskytuje v rámci iných zľavových
akcií. Kupóny SizeerClubu je možné použiť pri nákupe online aj v Predajniach.

5. Môžem vrátiť alebo vymeniť produkty zakúpené v Akcii?
Áno, produkty je možné vrátiť alebo vymeniť do 30 dní (slovom: tridsiatich dní) od dňa
nákupu, pod podmienkou, že nenesú známky používania. Výmena je možná výlučne na inú
veľkosti v rámci toho istého produktu.

6. Aké sú pravidlá reklamácie produktov v Akcii?
Reklamácie spojené s účasťou na tejto Akcii musia byť oznámené do 14 dní (slovom:
štrnástich dní) od dňa zakončenia Akcie na korešpondenčnú adresu Organizátora alebo na emailovú adresu obchod@sizzer.sk. Organizátor sa k uvedenej reklamácii vyjadrí v termíne do
14 dní (slovom: štrnástich dní) od chvíle jej prijatia a bude o tom Zákazníka informovať
písomne na adresu uvedenú v reklamácii, alebo prostredníctvom elektronickej pošty, v
závislosti od výberu zákazníka.
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7. Čo ešte je potrebné vedieť o pravidlách Akcie?

Zľava sa nespája s inými predajnými akciami Organizátora. Znenie uvedených podmienok je
dostupné k nahliadnutiu v Predajniach a v sídle Organizátora. V opodstatnených prípadoch si
Organizátor vyhradzuje právo zmeny uvedených Obchodných podmienok alebo zmeny
termínu platnosti uvedenej Akcie bez obmedzenia práv, ktoré Zákazníci získali pred dňom
uskutočnenia zmeny. Pre všetky iné záležitosti, ktoré neboli upravené v týchto Obchodných
podmienkach, je potrebné sa riadiť všeobecne záväznými právnymi predpismi (Občiansky
zákonník).
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